
Mi Smart Projector 2 Pro 

Használati útmutató



Vetítőlencse

Kamera

TOF modul

Tápellátás-csatlakozó

Állapotjelző/
Bekapcsológomb

Hőelvezető
szellőzőnyíl
ás

Légbeömlő
nyílás

Megjegyzés：

Csatlakozónyílások

Termék áttekintése

Külső

-

- 

 Ne helyezzen semmilyen gyúlékony tárgyat a 
hőelvezető nyílás közelébe.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílások 
közelébe, mert azok hő felhalmozódásához 
vezethetnek a projektor belsejében.

- Ne nézzen közvetlenül a lencsébe, hogy ezzel 
kivédje a szemkárosodást, mivel a projektor erős 
fényt bocsát ki a használat során.
Megjegyzés függesztett felszereléshez:

-  Kérjük, az előírt csavarokat használja: M4 × 8 mm, 
4 db.
-  Távolítsa el a gumi dugókat az alsó részen lévő 
lábakból, hogy hozzáférjen a menetes lyukakhoz.
-  Kérjük, válasszon egy megfelelő felfüggesztést 
konzol.

124 mm

142,8 mm36,1 mm

40,9 mm



Csatlakozók
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Tápellátás-csatlakozó

2-es HDMI bemeneti csatlakozó

1-es HDMI bemeneti csatlakozó

/ Audio visszajelző csatorna csatlakozója

Támogatja az USB 2.0 kommunikációs 

protokollt

Támogatja az USB 2.0 kommunikációs protokollt 

Audio kimeneti csatlakozó

Optikai digitális audiojel kimeneti csatlakozó 

Ethernet csatlakozó
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Állapotjelző

Áramjelző

Az áramjelző (fehér fény) jelzi a projektor státuszát, a közvetkezők alapján:

- Amíg a projektor bekapcsol, a jelzőfény villogni fog.
- A rendszer betöltése után a jelzőfény ki fog kapcsolni.
- A képmező kikapcsolása után a jelzőfény be fog kapcsolni.
- A rendszer leállítása után a jelzőfény ki fog kapcsolni.



Elemtartó fedele:
Csúsztassa le az elemtartó fedelét, és helyezzen 
be, illetve cserélje ki az elemeket két új AAA típusú 
elemre.

Google asszisztens:
Nyomja meg az Asszisztens gombot a távirányítón, hogy a Google 
asszisztenssel beszéljen.

OK: A kiválasztott opció vagy beállítás megerősítése.

Irányvezérlő (jobbra): Jobbra lép.

Irányvezérlő (le): Lefelé lép.

Kezdőképernyő: Visszatérés a kezdőképernyőre.
Visszalépés: Visszatérés az előző menübe.

LIVE: Hozzáférés az élő csatornákhoz.
Hangerő - : Hangerő csökkentése.

Távvezérlés

Bekapcsológomb: 
A projektor kikapcsolt állapotában, ezt a 
gombot nyomja meg a bekapcsoláshoz. 
A projektor bekapcsolt állapotában, ezt a 
gombot nyomja meg, és válasszon a 
kikapcsolás, az újraindítás, a Bluetooth 
hangszóró mód vagy a pillanatkép 
lehetőségek közül.

Irányvezérlő (fel): 
Felfelé lép.

Irányvezérlő (balra): 
Balra lép.

Alkalmazás:
Hozzáférés az 
alkalmazásfelülethez:

NETFLIX: Hozzáférés 
a Netflix alkalmazáshoz.

Hangerő + :
Hangerő növelése.



Vetítési távolság és a képmező mérete

Határozza meg a projektor és a fal, vagy vászon közti távolságot, a kívánt képmező méret alapján.

Képmező méretek (SD):
A kivetített képmező átlójának mérete (hüvelykben).
Relatív távolság (D):
A távolság a projektor és a fal vagy a vászon között (cm-ben).
Relatív magasság (H):
A távolság a projektor alja és a kivetített képmező alsó széle 
között (cm-ben).

Projected Image

Kivetített képmező

SD

A képmező méretei (SD) Relatív távolság (D) Relatív magasság (H)

60" 146,1 cm 9.6 cm

80" 194,8 cm 9.6 cm

100" 243,5 cm 9.6 cm

120" 292,3 cm 9.6 cm

D

H



A távirányító párosítása

Az elemek behelyezése után a 
távirányítón nyomja meg az 
OK gombot a párosítás 
megkezdéséhez.

Megjegyzés: Tartsa a távvezérlőt 20 cm-re a projektortól, amíg a párosítás tart.

Irányítsa a távirányítót a projektor jobb alsó sarkára, 
majd egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva az 
alkalmazás és kezdőképernyő gombot. Ha sípoló 
hangot hall, az a párosítási folyamat kezdetét jelzi. 
Engedje fel a gombokat, és várja meg a folyamat 
befejeződését.

Használat

A kivetített képen értesítés jelenik 
meg, amikor a távirányító párosítása 
sikeresen megtörtént.

 20 cm



Képfókusz

Lépjen a Beállítások > Projektor > Fókusz elemre, és válassza ki a 
Fókusz végrehajtása lehetőséget. A képmezőn megtörténik a 
fókusz beállítása, és amikor kész, a távirányítón megnyomható a 
bal vagy jobb gomb a további finomhangoláshoz.

Lépjen a Beállítások > Projektor > Fókusz elemre, és válassza ki 
az Autófókusz kapcsolót; ennek az engedélyezésekor a projektor 
elmozdítása automatikusan kiváltja a képmezőn a fókusz 
beállítását, illetve az Autófókusz módja a Kamerafókusz és az 
Azonnali fókusz között váltható.

Ha bármilyen probléma felmerül az Azonnali fókusz lehetőséggel 
kapcsolatban, lépjen a Beállítások > Projektor > Fókusz elemre az 
Azonnali fókusz kalibrálásának a kiválasztása érdekében, és 
kövesse az utasításokat az Azonnali fókusz kalibrálásának 
elvégzéséhez.

Ha a projektort elmozdítja, az megkezdi az automatikus 
trapéztorzítás korrekciót, és a kivetített kép beállítása 
automatikusan megtörténik.

Megjegyzés: Lépjen a Beállítások > Projektor > Trapéztorzítás 
korrekció elemre az Automatikus trapéztorzítás beállítása 
érdekében. Az Automatikus trapéztorzítás alapértelmezetten 
engedélyezett.

Trapéztorzítás korrekció

Lépjen a Beállítások > Projektor > Trapéztorzítás korrekció > 
Trapéztorzítás korrekció elemre, majd a fel és le gombok 
segítségével válassza ki a Gyorsbeállítás, a Finomhangolás 
vagy Visszaállítás elemet. Az OK gomb megnyomásával adja 
meg a korrekciós módot.

Quick Adjustment

Fine Tuning

Reset



Intelligens hőmérséklet-szabályzás

A projektor automatikusan figyeli a környezeti hőmérsékletet 
(az üzemi hőmérsékleti tartomány 0 °C és 40 °C között van), és a 
projektor ventilátorának a sebességét a rendszer automatikusan 
beállítja az érzékelt hőmérsékleti értékek alapján.
A projektoron két fényerő üzemmód közül lehet választani normál 
hőmérséklet melletti üzemeltetéskor. A projektor 
fényerőszintjének a beállításához lépjen a Beállítások > Kép > 
Fényerő üzemmód lehetőségre.
Ha a projektor túlságosan felmelegedik, túlmelegedési 
figyelmeztetés jelenik meg, és a projektor automatikusan alacsony 
fényerő üzemmódra kapcsol. A hőmérsékleti és hibára való 
figyelmeztetések automatikusan jelennek meg, amikor a 
hőmérséklet meghaladja a maximális tartományt, hogy ezzel 
jelezzék, a projektor automatikusan ki fog kapcsolni.

Megjegyzés:
A más Bluetooth-képes készülékekhez, például hangszórókhoz 
és fülhallgatókhoz való csatlakoztatás és párosítás érdekében, 
válassza a Beállítások > Távirányítók és tartozékok > Tartozék 
hozzáadása lehetőséget. Gondoskodjon róla, hogy a készülék 
csatlakozásra várakozó üzemmódba legyen, miközben a 
Bluetooth funkció engedélyezve van.

Bluetooth hangszórók

A projektor két kiváló minőségű, beépített hangszóróval 
rendelkezik, amelyek teljesítménye körülbelül 20 W. A 
hangszórók különálló Bluetooth sztereó eszközként is 
használhatóak.

A hangszórók Bluetooth sztereó eszközként való használatához 
válassza a Beállítások > Távirányítók és tartozékok > Bluetooth 
hangszóró üzemmódot. A Bluetooth funkció engedélyezése a 
telefonján. Keresse meg a projektor nevét a Bluetooth listán, 
majd párosítsa a projektort a telefonjával.



A projektor üvegének a megtisztításához kizárólag a projektorhoz mellékelt
tisztítókendőt vagy profi használatra tervezett tisztítókendőt használjon. 
Ne használjon semmilyen súroló tisztítószert, oldószert, vegyszert, vagy más 
durva tárgyat, ezzel megelőzve a karcolásokat és korróziót.

- A projektor nem vízálló. Ne hagyja, hogy folyadék szivárogjon a projektorba,
különösen olyan területeken, mint az áramjelző, a lencse, a légnyílások, 
a csatlakozók és a hangszórórácsok.

-  A projektor lencséjének a megtisztításához kizárólag a projektorhoz 
mellékelt tisztítókendőt vagy profi használatra tervezett tisztítókendőt 
használjon.

Kapcsolja ki és húzza ki a projektort mielőtt
megtisztítaná.

Kezelés és karbantartás

Ahőelvezetés karbantartása

Tisztítás és karbantartás

Megjegyzés: Ne helyezzen semmilyen tárgyat 20 cm-nél 
közelebb a projektor hőnyílásaihoz, mert ez befolyásolni fogja a 
hőelvezetési képességét.

Megjegyzés: Kerülje el a hátulsó 
hőelvezető nyílás megérintését, mert 
az nagyon felforrósodhat.

KimenetBemenet

Megjegyzés:

20 cm 20 cm



Minden ter mék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 
2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi 
egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak 
minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és 
újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, 
egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási 
feltételeivel kapcsolatban.

A Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd ezennel kijelenti, hogy a rádiós berendezés [Mi Smart Projector 2 Pro/XMTYY02FM]
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Jogszabályi megfelelőségi információ

Importőr:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




